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ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              QUẬN 8                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 BAN THƯỜNG TRỰC 

 

         Số :37/BC-UBMT-BTT                   Quận 8, ngày 27 tháng 4 năm 2012 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động  

Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy  

và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng  

(Giai đoạn 2008 – 2011) 

                        

- Thực hiện công văn số 231/UBMT-BTT ngày 04/4/2012 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh V/v gửi báo cáo Kết quả 4 

năm công tác phối hợp vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và 

quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011); 

- Trên cơ sở 4 năm phối hợp vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người 

nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8; 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 báo cáo kết quả phối hợp 

thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM: 

- Quận 8 đang trong quá trình đô thị hóa, kinh tế xã hội, kinh tế xã hội ngày 

càng phát triển, đời sống dân cư từng bước được cải thiện, do nhu cầu việc làm số 

dân nhập cư mỗi năm mỗi tăng nhanh, nhân dân đa số lao động nhiều ngành nghề đa 

dạng phong phú, nhưng cũng có những thành phần dân cư phức tạp đến cư trú tại địa 

phương nên đã phát sinh những tệ nạn xã hội. 

- Năm 2008 Quận 8 tiếp tục thực hiện chủ trương của Thành phố về giải quyết 

người nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hệ thống Mặt 

trận quận phường đã phối hợp trong tập trung thực hiện công tác tuyên truyền phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy gắn với 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”, xây dựng phường lành mạnh không có mại dâm ma túy, không có tội phạm ẩn 

náo; phát động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia tấn công tội phạm, phòng 

chống ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện tái 

hòa nhập cộng đồng… 

 - Tuy nhiên, tình trạng một số khu vực ở phường 6, 12, 14 vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều đối tượng mua bán ma túy, số người ngoài địa phương đến mua bán và sử dụng 

ma túy làm cho tình hình trật tự xã hội có lúc có nơi còn phức tạp, số người tái hòa 

nhập cộng đồng ngày càng tăng và luôn biến động rất khó khăn trong công tác quản 

lý tiếp cận và hỗ trợ giúp đỡ.   
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1/ Công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch: 

- Hàng năm, Ban Thường trực Mặt trận Quận hướng dẫn Mặt trận 16 phường 

khảo sát nắm số liệu người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại 

các phường.   

- Hàng năm, Mặt trận quận phường đã xây dựng kế hoạch: Thực hiện chương 

trình mục tiêu 3 giảm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tháng cao 

điểm phòng chống ma túy (từ 01/6 đến 31/8), vận động người nghiện vào cơ sở chửa 

bệnh, công tác giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, giám sát công 

tác phòng chống ma túy trên địa bàn 16 phường, có biện pháp và thời gian cụ thể để 

triển khai thực hiện. 

2/ Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động: 

- Hàng năm, Mặt trận quận đã triển khai đến Thường trực Mặt trận 16 phường 

công tác phối hợp tuyên truyền một số nội dung của Luật hình sự, Luật phòng chống 

ma túy, hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng 

chống ma túy (26/6), các Chỉ thị, kế họach về công tác phòng chống kiểm soát ma túy 

trong tình hình mới, tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội, vận động đưa người cai nghiện vào cơ sở chữa bệnh, mở cao điểm tấn công tội 

phạm ma túy trên địa bàn Quận 8…trong hệ thống Mặt trận và đến khu phố - tổ dân 

phố và các tầng lớp nhân dân; tổng số 908 cuộc – có 104.048 lượt người dự. 

 - Các tổ chức thành viên Mặt trận quận tuyên truyền công tác phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy trong đoàn viên, hội viên và các giới quần chúng, tổ chức 

quản lý giáo dục và cảm hóa giúp đỡ người hồi gia.…, có 816 cuộc – 92.012 lượt 

người dự.  

 - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã tổ chức 04 cuộc hội thảo 

tìm giải pháp thực hiện công tác phòng chống ma túy, có 504 người dự. Phối hợp 

Phòng Tư pháp Quận 8 tổ chức tuyên truyền về tác hại ma túy và một số quy định về 

tội phạm ma túy, 04 cuộc - có 825 lượt người dự. 

- Mặt trận quận phối hợp Phòng lao động TBXH và Khoa tham vấn và hỗ trợ 

cộng đồng quận 8 tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý giúp đỡ người tái hòa 

nhập cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS và kỷ năng tham vấn dự phòng tái nghiện, 

có 168 thành viên cán bộ phụ trách tệ nạn xã hội và cán sự xã hội tình nguyện 

phường tham dự. 

 - Mặt trận 16 phường đã phối hợp chính quyền và các ngành đoàn thể, Ban Mặt 

trận khu phố, Tổ dân phố tuyên truyền bằng các hình thức: làm 275 khẩu hiệu panô, 

phát 73.916 tờ bướm, phát thanh 502 giờ, tổ chức 64 buổi tập huấn – có 68.802 lượt 

người dự; tổ chức 132 buổi hội thảo, tọa đàm – có 16.252 lượt người dự, tổ chức sinh 

hoạt trong nhân dân tại khu phố tổ dân phố hàng tháng về phòng chống tội phạm, đợt 

cao điểm phòng chống ma túy, tác hại lây nhiễm HIV/AIDS...  

3/ Tổ chức phối hợp với ngành Lao động TBXH và các đoàn thể: Hàng năm, 

Mặt trận quận phường phối hợp với ngành Lao động&TBXH và các đoàn thể xây 
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dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác vận động người 

nghiện ma túy đi cai nghiện và công tác quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa 

nhập cộng đồng. Thông qua đó, 6 tháng sơ kết và cuối năm có tổng kết đánh giá việc 

phối hợp thực hiện và đề ra chương trình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời đã 

khen thưởng 48 tập thể và 205 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác vận 

động người nghiện ma túy đi cai nghiện và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái 

hòa nhập cộng đồng. 

4/ Nội dung, các biện pháp phối hợp thực hiện: 

- Hàng năm, Quận phường tổ chức Lễ ra quân phát động toàn dân tham gia 

phòng chống tội phạm, ma túy và bài trừ tệ nạn xã hội; có hơn 15.000 lượt người 

tham dự, diễu hành trên đường phố và đi vào các khu dân cư phát hơn 20.000 tờ 

bướm tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia tố giác tội phạm, ma túy 

và tệ nạn xã hội. 

- Thường trực Mặt trận phối hợp Phòng lao động TBXH Q8 – Chi nhánh dịch 

vụ việc làm Nam Sài gòn và các ngành đoàn thể quận 8 giao ban 1 tháng/ lần với Tổ 

trưởng – phó Tổ cán sự xã hội tình nguyện và cán bộ phụ trách tệ nạn xã hội 16 

phường để đánh gía công tác vận động người nghiện và quản lý giúp đỡ người sau cai 

nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nghe báo cáo những việc làm và phản ảnh của Tổ 

CSXHTN, trao đổi những biện pháp cách làm và triển khai một số công tác tới. 

- Phối hợp Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 8 thực hiện công tác truyền 

thông tại cộng đồng và gia đình nhằm giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe người THNCĐ, 

vận động người THNCĐ tham gia các hoạt động tại Khoa để được tư vấn tâm lý và 

điều trị bệnh miễn phí. Qua đó, có 546 người THNCĐ được tư vấn, 155 người người 

bị nhiễm HIV/AIDS được điều trị ARV. 

- Mặt trận quận phường đã lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào Người tốt việc tốt; vận động 

nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội 

phạm. Đến nay, toàn quận có 03 phường văn hóa (P2, 3, 9), 53 khu phố văn hóa, 24 

khu phố Tiên tiến, có trên 91% hộ dân đạt 6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào 

“Người tốt việc tốt” được quan tâm đẩy mạnh, thông qua các phong trào cuộc vận 

động trên các lĩnh vực, đã có 3.302 gương được tuyên dương khen thưởng các cấp. 

- Thực hiện thí điểm điều trị Methadone tại Quận 8, từ năm 2011 đến nay đã có 

263 người đang được điều trị (ngoài quận 75 người); trong đó số bệnh nhân điều trị 

liều duy trì: 221, dò liều: 42, có HIV: 116, tâm thần: 02, điều trị ARV: 74. 

- Mặt trận thành lập Tổ thu gom bơm kim tiêm bẩn gồm có 05 thành viên (thành 

viên nhóm giáo dục đồng đẳng), đã tổ chức 04 đợt thu gom hơn 50.000 cây bơm kim 

tiêm bẩn trên địa bàn 16 phường. 

- Trong 4 năm qua và đến nay có 471 người nghiện ma túy ở địa phương và 

1.415 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở về địa phương sinh sống 

(trong đó người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đang ở địa phương 546). Kết 

quả: Tiến bộ rõ nét 177 người. Không vi phạm pháp luật 446 người. Vi phạm pháp 



 4 

luật đã bị xử lý 100 người. Tham gia sinh hoạt, hoạt động ở địa phương 212 người. 

Đời sống ổn định, có việc làm 304 người. Chưa tiến bộ 152 người. 

+ Hội cựu Chiến binh Quận trực tiếp giúp đỡ quản lý 541 người nghiện - đối 

tượng tái hòa nhập cộng đồng, có 213 đối tượng tiến bộ. 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận trực tiếp giúp đỡ quản lý 126 đối tượng hồi gia, 

nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, có 95 đối tượng tiến bộ. 

+ Đoàn Thanh niên CSHCM Quận trực tiếp giúp đỡ quản lý 356 đối tượng tái 

hòa nhập cộng đồng, có 185 đối tượng tiến bộ. 

+ Ủy ban MTTQ phường trực tiếp giúp đỡ quản lý 307 người nghiện - đối 

tượng tái hòa nhập cộng đồng, có 105 đối tượng tiến bộ. 

+ Ban công tác Mặt trận phối hợp các ngành, đoàn thể phường trực tiếp giúp đỡ 

quản lý 254 người nghiện - đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, có 85 đối tượng tiến 

bộ. 

+ Ủy ban MTTQ phường phối hợp các đoàn thể thành viên trực tiếp giúp đỡ 

quản lý 302 người nghiện - đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, có 102 đối tượng tiến 

bộ. 

+ Ủy ban MTTQ phường phối hợp Tổ cán sự xã hội tình nguyện trực tiếp giúp 

đỡ quản lý 154 người nghiện - đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, có 65 đối tượng 

tiến bộ. 

5/ Các hoạt động an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Quận, phường chăm lo: 

5. 1 Hệ thống Mặt trận thực hiện: 

- Thực hiện cuộc vận động Vì người nghèo, toàn quận đã vận động quỹ “Vì 

người nghèo” đạt 18, 6 tỷ đồng; xây dựng 386 căn nhà tình thương, sữa chửa chống 

dột nâng nền 307 căn cho hộ dân nghèo, trao tặng 6.354 suất học bổng Nguyễn Hữu 

Thọ cho học sinh nghèo hiếu học (trong đó, có quan tâm xây dựng 12 căn nhà tình 

thương, sửa chữa chống dột nâng nền 15 căn nhà cho hộ nghèo có người nghiện và 

người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, 52 suất học bỗng – 20 xe đạp cho học 

sinh nghèo con người hồi gia, tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng). 

- Qua tiếp cận gia đình có người nghiện đi cai nghiện và người tái hòa nhập 

cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp, Mặt trận đã đề xuất phường hỗ trợ 

cho 85 lượt người vay 325 triệu đồng và đề xuất Thành phố hỗ trợ 106 người người 

tái hòa nhập cộng đồng vay 652, 3 triệu đồng để kinh doanh, làm dịch vụ...  

- Mặt trận phối hợp Chi nhánh Dịch vụ việc làm Nam Sài gòn thường xuyên 

thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị cơ sở kinh tế đến 16 phường 

để thông báo người THNCĐ đăng ký việc làm (không đóng chi phí); Mặt trận 

phường giới thiệu 85 lượt người THNCĐ đăng ký và được giới thiệu việc làm.  

5. 2 Phối hợp đề xuất chính quyền thực hiện: Mặt trận phối hợp chính quyền 

phường giới thiệu 62 lượt người THNCĐ đăng ký và được giới thiệu việc làm tại địa 

phương; giúp đỡ 120 trường hợp được vay vốn hơn 01 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh, 

buôn bán, chạy xe ôm… 



 5 

5. 3 Phối hợp với các đoàn thể thành viên: giới thiệu 101 lượt người THNCĐ 

đăng ký và được giới thiệu việc làm tại các cơ sở kinh tế trên địa bàn Quận; giúp đỡ 

85 trường hợp được vay vốn hơn 425 triệu đồng để kinh doanh, buôn bán… 

- Mặt trận đã phối hợp chính quyền, các đoàn thể thành viên, Chi nhánh Dịch vụ 

việc làm Nam Sài gòn đã huy động, vận động hơn 250 đơn vị và cá nhân SXKD giúp 

đỡ 248 lượt người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng, số người hoàn thành 

chương trình cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng làm lao động phổ thông, công 

nhân, sửa xe, bán hàng, giao hàng… 

6/ Kết quả phối hợp triển khai các mô hình:  

- Thực hiện mô hình 5 +1, Mặt trận đã phối hợp các ngành đoàn thể phân công 

quản lý, tiếp cận giáo dục và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, 

thông qua đó đã kịp thời động viên không để tái nghiện và vi phạm pháp luật, tạo 

điều kiện cho người hồi gia có việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.  

- Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Quận vận động cán bộ hội viên đăng 

ký “4 không với ma túy”, Hội Cựu chiến binh vận động hội viên phối hợp tham gia 

tuần tra chuyển hóa địa bàn ma túy.  

- Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp thành lập 27 câu lạc bộ: CLB Phụ nữ 

vươn lên – CLB Lá chắn – CLB Sức sống mới, CLB thân nhân người hồi gia…có 

238 người tham gia. Các câu lạc bộ đã tổ chức 172 cuộc – có 8.020 lượt người tham 

dự các hoạt động rất đa dạng thông qua các hình thức như họp mặt, tư vấn, sinh hoạt 

chuyên đề về công tác vận động phòng chống ma túy, tự phòng ngừa không để tái 

nghiện, tìm hiểu tác hại ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ giúp đỡ 

chăm lo an sinh xã hội… 

7/ Các hoạt động giám sát: 

- Để góp phần có hiệu quả trong công tác vận động giúp đỡ người nghiện ma túy 

và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận đã tổ chức giám sát trực tiếp xuống địa 

bàn phường 6, 12, 14 giám sát việc chuyển hóa các tụ điểm và người mua bán ma 

túy. Kết quả tại 09 điểm mua bán ma túy, trong đó không thấy có biểu hiện mua bán 

ma túy 08/09 điểm, riêng ở hẻm 1678 PTH (P6) đôi lúc có biểu hiện có người đến 

mua ma túy; do đánh mạnh các đối tượng bung ra bán lưu động tại cầu Phát triển 

(P10, 11, 12), hẻm 690 Nguyễn Duy– tuyến Bùi Huy Bích (P12), tuyến Ngô Sĩ Liên 

(P14), Mặt trận quận đã kịp thời phản ảnh và ngành Công an đã ra quân xử lý không 

để diễn biến phức tạp. Số đối tượng mua bán ma túy có nghi vấn là 170 người; trong 

đó 25 người (14, 7%) có chuyển biến không còn mua bán ma túy, chết 05 người (0, 

3%), không còn ở địa phương 25 người (14, 7%), bị bắt ở tù 26 người (15, 29%), 

nghi vấn còn mua bán ma túy 89 (52, 35%). 

- Giám sát việc vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, kết quả có 25 

trường hợp người nghiện tự nguyện đăng ký đi cai nghiện tại các Trung tâm cai 

nghiện; lập hồ sơ đưa 236 đối tượng nghiện theo Nghị định 135/CP và 221 đối tượng 

nghiện theo Nghị định 163/CP; việc tiếp nhận người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng 

đồng…đảm bảo đúng quy trình thủ tục quy định. 
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8/ Phối hợp với chính quyền tổ chức Đoàn đến thăm các học viên tại các 

Trung tâm: Hàng năm, Mặt trận phối hợp với chính quyền tổ chức Đoàn đến thăm 

tặng quà và tiền cho học viên tại các Trường, Trung tâm cai nghiện của Thành phố, 

tổng kinh phí 706.240.000 đồng (kinh phí này của Ngân sách Quận 8). 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: 

1/ Thuận lợi: 

- Qua thực hiện công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp 

đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng 

đồng có sự quan tâm hướng dẫn của Mặt trận Thành phố và chỉ đạo của Quận ủy 

cùng sự phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể quận phường đã đạt được 

những kết quả khá tốt đã góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn.  

- Hệ thống Mặt trận quận phường có sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên 

truyền và phát động phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và phòng chống 

tệ nạn ma túy, tổ chức nhiều hoạt động tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng chống ma túy, vận động nhân dân cung cấp nguồn tin kịp thời giúp ngành 

Công an chủ động triệt phá bắt nhiều đối tượng mua bán tàng trữ và sử dụng ma túy.  

- Thực hiện lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư” và các hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ người nghiện và 

người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống.  

- Thực hiện tốt công tác giám sát, qua đó đã kiến nghị trong công tác tăng 

cường phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư. Tình hình tội phạm ma túy có giảm, 

không còn tình trạng mua bán ma túy công khai, số người đến mua ma túy và số 

người nghiện mới phát sinh cũng giảm nhiều. 

2/ Khó khăn và tồn tại: 

- Công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy có lúc có nơi chưa được 

sâu rộng, một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn về mua bán ma túy, số người mua bán ma 

túy chưa thực sự hoàn lương còn đối phó và có biểu hiện vẫn còn lén lút mua bán ma 

túy, di chuyển địa bàn khác để mua bán ma túy, số người nghiện vẫn còn phát sinh 

trên địa bàn. 

- Số người tái hòa nhập cộng đồng luôn biến động, đa số không ở tại địa 

phương nên việc quản lý tiếp cận rất khó khăn. Đa số người hồi gia sức khỏe yếu, 

không có trình độ tay nghề nên việc giải quyết việc rất khó, nếu có việc làm thì cũng 

không trụ lâu dài, do không vững vàng thiếu sự quyết tâm có 366 người (22, 4%) đã 

tái nghiện. 

3/ Kiến nghị: 

- Thành phố quan tâm có chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Tổ cán 

sự xã hội tình nguyện phường từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng/tháng; cho thành viên 

Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường tăng lên 500.000 đồng/người/ tháng và 01 thẻ 

BHYT. 



 7 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1/ Tiếp tục tuyên truyền một số nội dung của Luật hình sự, Luật phòng chống 

ma túy, các Chỉ thị - Nghị quyết - kế hoạch của Thành phố, Quận ủy, UBND, Mặt 

trận Quận 8 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động 

người nghiện vào cơ sở chữa bệnh, thực hiện công tác quản lý giúp đỡ người sau 

nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Quận 8…trong hệ thống Mặt trận, khu 

phố, Tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân. 

2/ Phối hợp các ngành tổ chức tập huấn kỷ năng công tác vận động phòng chống 

lây nhiễm HIV/AIDS, công tác quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng… 

3/ Phối hợp Trường nghiệp vụ Nam Sài Gòn thông tin nhu cầu tuyển lao động 

đến người tái hòa nhập cộng đồng; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp 

nhận người hồi gia vào làm việc. 

4/ Tăng cường hướng dẫn hỗ trợ hoạt động Tổ cán sự xã hội tình nguyện 

phường, thường xuyên quản lý chặt số người tái hòa nhập cộng đồng, kịp thời tư vấn, 

đề xuất quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện (nhà ở, việc làm, học nghề, vốn, phương 

tiện…) cho người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống. 

5/ Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể quận và phường tích cực vận động nhân 

dân phòng chống tội phạm, ma túy; phát huy những mô hình, cách làm có hiệu quả 

trong hoạt động, tập hợp thu hút người tái hòa nhập cộng đồng, qua đó để giúp họ có 

cuộc sống lành mạnh, rèn luyện tránh tái nghiện.  

6/ Phối hợp chính quyền, Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 8 tiếp tục thực 

hiện chương trình thí điểm Methadone cho người nghiện ma túy trên địa bàn. 

7/ Gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư”; phát động mọi nhà, mọi người nâng cao ý thức quản lý giáo dục không để con 

cháu sử dụng ma túy và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy; thực hiện 

cuộc vận động “Vì người nghèo” và chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá…góp 

phần chăm lo ổn định đời sống nhân dân, nhất là những gia đình có người nghiện ma 

túy đi cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh thực sự khó khăn. 

Trên đây là báo cáo kết quả 04 năm công tác phối hợp thực hiện vận động 

Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai 

nghiện tái hòa nhập cộng đồng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 8./. 

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

Nơi nhận:                                                          Phó Chủ tịch Thường trực 
- BTT UB.MTTQ TP/HCM;                                         

- Ban Phong trào UB.MTTQ TP/HCM;                                         

- Lưu VTTH.                                                         
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